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Abstrakt 
Tématem diplomové práce je mikrostrukturní analýza speciální titanové slitiny typu TNM  

V úvodu proběhne seznámení s titanem a jeho slitinami, pokračovat bude systém Ti-Al, poté  

popíšeme parametry mající vliv na výrobu a moderní způsoby tavení titanových slitin, 

navážou legující prvky a jejich vliv na výsledné vlastnosti, dalším bodem je slévárenství 

slitinγ-TiAl, dalším bodem je mikrostruktura intermetalických slitin a interakce taveniny 

s kelímkem, následujícím bodem jsou cíle práce a na ně navazuje experimentální část a 

závěrem bude vyhodnocení vzorků. 

 

Klíčová slova:TNM; Intermetalika; titan; γ-TiAl; mikrostruktura; mikrotvrdost 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The topic of the diploma thesis is the microstructural analysis of a special titanium alloy of 

the TNM type. The introduction to titanium and its alloys will take place at the beginning, the 

Ti-Al system will continue, then describe the parameters affecting the production and modern 

methods of melting titanium alloys, bind alloying elements and thein effect on the resulting 

properties, the next point is the foundry of γ-TiAl alloys, the next point is the microstructure 

of intermetallic alloys and melt-crucible interactions, the next point is they are followed by an 

experimental part and the conclusion will be the evaluation of samples. 

 

Keywords: TNM; Intermetallics; titanium; γ-TiAl; microstructure; microhardness 
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1.    Úvod 
Lidstvo již od prvopočátku využívalo různé materiály a postupem času se je snažilo přetvářet 

pro jeho užitek jako obdělávání půdy, k ochraně proti nepřátelům či zlepšení životních 

podmínek. 

V dnešní době se nové materiály objevují podstatně rychleji než kdykoliv předtím. 

Důvodem pro vývoj nových progresivních materiálů je jejich specifické zaměření a vlastnosti-

elektrické, magnetické nebo mechanické. Také s rostoucí výrobou letadel, automobilů a 

raketové techniky jsou požadavky stále náročnější především v ekonomické úspoře a také 

z ekologického hlediska. Materiály, které spojují potřebné mechanické vlastnosti, nízkou 

hustotu a dobrou korozivní odolnost mimo jiné nabízí intermetalické sloučeniny titanu a 

hliníku [1, 2, 3]. 

Intermetalické sloučeniny bývají lehké, mají dobrou korozní odolnost a příznivé 

mechanické vlastnosti s vysokou teplotou tavení s úzkou oblastí stability okolo 

stechiometrického složení. Krystalografická struktura se od základních kovů liší uspořádáním 

na dlouhou vzdálenost a vazby mezi atomy nestejného druhu jsou pevnější než mezi stejného 

druhu [1, 2, 3]. 

Slitiny titanu mají velmi dobré vlastnosti, díky kterým jsou využity v široké škále 

průmyslové výroby a aplikací. Mezi tyto vlastnosti patří: vysoká odolnost proti korozi, 

chemická stálost, erozní odolnost, nízká hustota, vysoká specifická pevnost a odolnost vůči 

vysokým teplotám. Používají se i pro součásti, které pracují pod bodem mrazu. Jsou 

biokompatibilní a nemagnetické. Titanové slitiny se využívají pro letectví a kosmonautiku, 

chemický průmysl, sportovní potřeby. Titanové slitiny jsou zcela inertní vůči lidskému tělu, a 

proto jsou často využívány v medicíně. Titanové náhrady za kyčelní akolenní kloub jsou 

používány již přes třicet let s velmi dobrými výsledky. Jejich biokompatibilita a vysoká 

pevnost z nich dělá ideální materiál pro zubní náhrady a další orální protézy. Na druhé straně 

tyto slitiny mají velmi špatné tribologické vlastnosti a následkem tomu nejsou tak široce 

používány pro běžné průmyslové součásti. Pomocí povrchových úprav či nátěru tato vlastnost 

může být potlačena. Dalším důvodem, proč se tyto slitiny nepoužívají v takové míře jako 

např. oceli, je fakt, že jejich výroba a následné zpracování jsouvelmi energeticky náročné. 

Dále i to, že se titanové slitiny těžko obrábějí. 

Bohužel výroba je provázena několika problémy, jakou je například vysoká 

reaktivnost titanu, kdy při tavení reaguje skoro se všemi žáruvzdornými materiály a vznikají 

keramické vměstky, zvýšený obsah kyslíku v souvislosti s vysokou reaktivitou s kyslíkem, 
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uhlíkem či dusíkem. Výroba se provádí nejčastěji indukčním, elektronovým, respektive 

plasmovým tavením [1, 2, 3]. 

 

Titan a jeho slitiny 

Titan má typické kovové vlastnosti, je šedý až stříbřitě bílý lehký a tvrdý. Lze jej kovat a 

válcovat na velmi tenké fólie, je dobrým vodičem tepla i elektřiny. Vyznačuje se mimořádnou 

chemickou stálostí.  

Titan je hojně rozšířen v zemské kůře 0,61 % a je to desátý nejrozšířenější prvek, jeho 

obsah se odhaduje na 5,7– 6,3 g/kg. V mořské vodě je díky své chemické stálosti přítomen 

pouze v koncentraci 0,001mg/l. Nejrozšířenější metodou výroby je Krollův způsob, dále se 

pak také může vyrábět Maddex-Eastwoodovým postupem. 

Nejdůležitější rudy titanu jsou ilmenit FeTiO3 (pokrývá 92% spotřeby), rutil (anatas, 

brookit) TiO2, perovskit CaTiO3 a titanit CaTiSiO5[4]. 

2.    Systém Ti-Al 
Na obrázku1 je znázorněn fázový diagram soustavy Ti-Al. V diagram se nacházejí tyto fáze: 

hcp α (A3), Ti3Al (α2), bccβ (A2) a bcc β0(B2), TiAl (γ), TiAl3(ε(h)), TiAl2 (η), Ti2Al5 (ξ) a 

Ti3Al5 a fcc αAl (A1) [5]. 

 
Obr. 1: Fázový diagram Ti-Al[5]. 
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Porovnání základních vlastností vybraných slitin jako Ti, Ti3Al, TiAl a Ni superslitiny za 

stejné teploty můžeme vidět v tabulce 1. 
Tab. 1: Porovnání základních vlastností Ti, Ti3Al, TiAl a Ni-superslitiny [6]. 

Vlastnosti Ti Ti3Al TiAl Ni-superslitiny 

Hustota [g.cm-3] 4,5 4,7 3,7-3,9 7,9-9,1 

Youngův modul [GPa] 95-115 100-145 160-180 195-220 

Mez kluzu [MPa] 380-1150 700-990 400-650 250-1310 

Pevnost v tahu [MPa] 480-1200 800-1140 450-800 620-1620 

Teplotní limit creepu[°C] 600 750 1000 1090 

Teplotní limit oxidace [°C] 600 650 900 1090 

Deformace do lomu za 

normální teploty [%] 
10-25 2-26 1-4 3-50 

Deformace do lomu za 

zvýšené teploty [%] 
12-50 10-20 10-60 8-125 

 

2.1. Slitina Ti3Al 

Základní vlastnosti 

Titanový aluminid Ti3Al, který bývá označován α2 fáze, krystalizuje s hexagonálně 

uspořádanou strukturou D019 na obrázku 2. Relativně nízká hustota je na hodnotě 4,7 g/cm3 a 

díky tomu se materiál jeví jako velmi progresivní pro materiálový vývoj. Youngův modul 

pružnosti je citlivě ovlivňovaný složením slitiny a její mikrostrukturou [7, 8]. 

 
Obr. 2: Struktura krystalu Ti3AlD019 [7]. 
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Mikrostruktura a mechanické vlastnosti 

Polykrystalická fáze je křehká a prakticky nedeformovatelná za nízkých teplot do 600 °C. 

Nad touto teplotou dochází k plastické deformaci, ale je tlumena mezikrystalovým praskáním. 

Lomová pevnost je skoro 600 MPa do 600 °C, poté dochází k teplotně aktivovanému 

změkčení, takže i k plastické deformaci po překročení meze kluzu, avšak pod mezí pevností. 

Cílem vývoje materiálů, založených na bázi Ti3Al je zlepšit jejich mechanické vlastnosti jako 

jsou pevnost, tažnost, houževnatost, především přísadou některých dalších prvků jako je 

například niob, který zvýší houževnatost. Malé množství niobu aktivuje více skluzových 

systémů. Větší množství niobu má za následek tvorbu dalších fází, jako je například β-Ti 

v neuspořádaném tvaru se strukturou A2 nebo v uspořádané tvaru se strukturou B2 anebo 

ortorombickou θ, která limituje délku skluzu a má tedy významný vliv na tvárnost [7, 8]. 

Komerční slitiny a jejich aplikace 

Slitiny α2 jsou již vyráběny i jako ingoty o váze až 4,5 tuny a jsou dostupné jako odlitky nebo 

ve formě tvářené, včetně plechů, sochorů, tyčí a tabulí. Různými zpracovatelskými procesy 

mohou být slitiny zpracovány na konvenčním zařízení. Studie ohledně spojování ukázaly, že 

Ti3Al mohou být úspěšně spojovány jak difúzí, tak i podélným třecím svařováním, zatímco u 

tavného svařování může docházet na problémy s kontrolou mikrostruktury.  

Vyrábí se například komory vířičů, prstencové výztuže, trysky hořáků přídavného 

spalování, tělesa rotačních kompresorů. Největší progres však bude v leteckém a kosmickém 

programu, ale až po delším vývoji testování α2 slitin [7, 8]. 

 

2.2. Slitina TiAl 

Základní vlastnosti 

Intermetalická slitina TiAl nebo také γ fáze, krystalizuje s tetragonální L10 strukturou, která je 

vidět na obrázku 3 [7]. 

 
Obr. 3: Krystalická struktura L10 γ TiAl a roviny skluzu [7]. 
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Kde tmavé atomy jsou hliník a světlé titan. Struktura L10 je výsledkem upořádaní v mřížce 

KPC (Al). Teplota tavení slitin TiAl je přibližně 1480 °C. Hustota je ještě nižší než u Ti3Al a 

činí 3,7 až 3,9 g.cm-3. U takto lehkých materiálů při zachování určitých vlastnostech to není 

jen o samostatně lehkému produktu, ale díky tomu můžou i například nosné prvky kolem 

těchto materiálů být menší a výsledná úspora hmotnosti může být tak daleko vyšší. Vysoký 

obsah hliníku zvyšuje odolnost proti oxidaci, což je důležitý faktor při používání materiálu na 

bázi titanu [6, 7]. 

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti 

Změny pevnosti a houževnatosti s teplotou jsou u TiAl podobné jako u Ti3Al, která je bohatá 

na titan. Z teplotní závislosti pevnosti a plastické deformace jednotlivých fází 

polykrystalického TiAl vyplývá, že tato fáze je křehká a prakticky nedeformovatelná ze teplot 

do 700 °C. Jen nad touto teplotou byla zjištěna plastická deformace, a to díky teplotně 

aktivovanému změkčení. Výsledné změkčení vede ke smluvní mezi kluzu pod lomovou 

pevností. Plastické deformace dosáhneme pomocí jednotné dislokace a superdislokace, 

přičemž obě jsou zakotvené. Dvojčatění je důležitým deformačním mechanismem. Nízká 

pohyblivost dislokací je hlavní příčinou křehkého lomu za nízkých teplot, neboť omezuje 

tvorbu plastické zóny, takže koncentrovaný tlak se uvolňuje štěpným lomem [10]. 

Komerční slitiny a jejich aplikace 

Vývoj slitin TiAl jde kupředu každopádně se objevují problémy s houževnatostí. Přesto je na 

TiAl slitiny pohlíženo jako na velmi progresivní materiál díky jejich nízké hustotě, a možnosti 

aplikace za vyšších teplot. Výrobní postupy jsou obtížnější než u Ti3Al, například teplota 

přechodu z houževnatého stavu na stav křehký. Nejpodstatnějším problémem jsou však 

vysoké teploty zpracování, které jsou mimo rozsah teplot dosažitelných při konvenčních 

způsobech výroby běžných titanových slitin. Tyto jsou limitovány velikostí ingotu, která je 

přibližně kolem 200 kg. Odlitek slitiny TiAl může být izotermicky kován, jemné práškové 

materiály mohou být superplasticky formovány. Speciální odlitky, stejně jako tepelně 

mechanicky zpracovaný materiál mohou být válcovány dvojitým válcem na plechy o tloušťce 

1-2 mm. Další možností je obrábění, stejně jako difúzní spojování a svařování. Tyto materiály 

mohou být aplikovány jako turbíny motorů, kompresory a nosné profily leteckých křídel. Je 

však potřeba vyřešit ještě mnoho problémů, souvisejících s houževnatostí a tuhostí, korozní 

odolností, pevností a cenou, než budou tyto materiály běžně používány. Počítá se s jejich 

použitím v leteckém a kosmickém průmyslu, především z důvodu jejich měrné pevnosti, tj. 

pevnost vztažená na jednotku hustoty [6,7, 8]. 
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2.3. Slitina Al3Ti 

Základní vlastnosti 

Titanový trialuminid Al3Ti krystalizuje v tetragonální struktuře D022 na obrázku 4. 

 
Obr. 4: Struktura krystalu Al3Ti - D022 [7]. 

Kvůli vysokému obsahu hliníku je hustota 3,3 g.cm-3, tedy nižší než u ostatních titanových 

slitin. Je vhodná pro aplikace, kde je nutná nízká hmotnost. Oxidační odolnosti u slitiny Al3Ti 

je mnohem vyšší než u TiAl a Ti3Al. Je považována za vhodný povlakový materiál. Al3Ti 

nemá jednotnou teplotu tavení a nachází se kolem 1340 °C [6]. 

 

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti 

Deformační chování Al3Ti bylo studováno a analyzováno na obrázku 5, kde je zobrazena 

teplotní závislost meze kluzu u polykrystalického materiálu s velikostí zrn okolo 1 mm, které 

vznikly vakuovým indukčním tavením a obsahující část malých frakcí druhé fáze (většinou 

hliníku). Pevnost za pokojové teploty je nízká ve srovnání s ostatními titanovými Slitinami. 

Hlavním druhem deformace je dvojčatění, které neovlivňuje symetrii struktury D022. 

Důvodem pro deformaci převážně dvojčatěním je nízká pohyblivost dislokací. Houževnatost 

je velmi nízká. Mez kluzu u této skupiny materiálu je nízká, proto nejsou vhodné pro 

vysokoteplotní aplikace [6,7, 8]. 
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Obr. 5: Mez kluzu u Al3Ti ve vakuu a smluvní mez kluzu Al3Nb a Al3(Nb0,75Ti0,25) na vzduchu jako funkce 

teploty [7]. 

Aplikace 

Slitina Al3Ti se používá jako tenká vrstvička, která má za úkol vzájemné propojení 

v mikroelektronickém zařízení, kde působí jako difúzní bariéra. Ve srovnání s pokovováním 

hliníkem, jsou intermetalické aluminidy pokročilejším kvůli jejich nižším difúzním 

koeficientům a mají lepší vlastnost tenkých vrstev [8]. 

 
3.   Parametry mající vliv na výrobu a moderní způsoby 
tavení titanových slitin 
 
Metody tavení a odlévání intermetalických slitin Ti-Al jsou založeny na použití indukčních, 

obloukových, plasmových a elektronových pecí. Jedním z novodobých způsobů je 

technologie tavení ve vakuové indukční peci za použití vodou chlazeného měděného kelímku, 

spojená s technologií odstředivého lití do kovových forem. Poměrně levné je tavení 

v indukčních kelímkových pecích. Problémem tavení je bohužel vysoká reaktivita titanu a 

jeho slitin. Je nutné jej chránit před oxidací. Dále je nutno používat kelímky a formy na 

odlitky ze speciálních keramických materiálů. Při procesu tavení a odlévání patří mezi 

důležité faktory ovlivňující kvalitu chemického složení a strukturu ingotu, respektive odlitku. 

Nejdůležitější je především proces tavení materiálu v kelímku. Při využití kelímku 
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vyrobených z Al2O3, SiC, MgO a grafitu nedochází k žádaným výsledkům. Lepší výsledky 

vykazují kelímky ze ZrO2, CaO či stabilizovaného Y2O3. 

Tavenina před oxidací je chráněna vakuem, a navíc vakuum přispívá k odplynění. 

Může dojít k nebezpečnému vypařování těkavých složek vsázky. Nejčastější atmosférou ve 

vakuu bývá argon, díky níž je tavenina chráněna před oxidací, umožňuje také odplynění 

taveniny a odstranění těkavých škodlivin [7, 11]. 

Čas a teplota je velmi důležitá, aby došlo k celkovému rozpuštění legujících prvků, 

zhomogenizování taveniny, a dodržení požadovaného chemického složení. Jelikož při použití 

argonové atmosféry při tavení je malý prostor k odstranění škodlivých příměsí ze slitiny, je 

velmi potřebná čistota materiálu vsázky. Další podstatnou roli hraje také podoba legujících 

prvků a postup legování taveniny. Čistotu připravené slitiny docílíme použitím velmi čistých 

materiálů v podobě kousků kovu, který přidáváme postupně dle jejich reaktivity.Slitiny 

můžeme modifikovat také různými modifikátory, musíme však brát v úvahu, že zůstanou ve 

slitině a mohou zhoršit její vlastnosti. Modelace prvotní struktury intermetalických slitin je 

prováděno působením na průběh jejich krystalizace, a to vlivem správného parametru procesu 

odlévání. Je možno použít také různé jiné postupy jako jsou mechanické otřesy působící na 

krystalizující slitinu, ultrazvukem, magnetickým polem a dalšími. 

Díky zvýšení teploty dojde ke zhrubnutí struktury a zvýšení procentuálního zastoupení 

sloupcovitých zrn na místo zrn rovnoosých. Abychom se tomu vyvarovali, je důležité snížit 

licí teplotu, ale jen do určité míry tak aby nedošlo ke snížení zabíhavosti slitiny [7, 11]. 

Existují různé typy forem, do kterých se tavenina odlévá. Například ocelová nebo grafitová 

forma, která odvádí rychle teplo a podporuje tím tvorbu většího procentuálního množství 

sloupcovitých zrn. Díky rychlému tuhnutí slitin ve vnějších vrstvách může docházet ke vzniku 

mezer a povrchových defektů. Můžeme tomu však předejít, když bude stěna formy tlustší či 

formu předem předehřejeme. Pak jsou zde formy pískové, které odvádí teplo pomalu a zde 

dochází ke zvýšení procentuálního množství rovnoosých zrn. Zpomalení krystalizace 

způsobuje vzrůst velikosti zrn, vznik ředin a rozsáhlých mikropórů.  

Intermetalické slitiny Ti-Al by se měly odlévat gravitačně což má za následek 

turbulentní proudění taveniny ve formě a způsobuje zrnění struktury složen z drobných 

rovnoosých zrn. Struktury odlité gravitační metodou jsou lepší než sifonovou metodou. 

Cílem tepelně plastických procesů je získat jednotnou jemnozrnnou mikrostrukturu. 

Nejčastěji se plastické zpracování slitin děje ve dvoufázové oblasti (α + γ), například u 

válcování. Mezi významné technologie plastického zpracování pro intermetalika slitin Ti-Al 

se využívají válcování a lisování [7, 11]. 



10 
 

Použitím homogenizačního žíhání, izostatického lisování a cyklických tepelných 

zpracování se předejde plastickému zpracování intermetalik ze systému Ti-Al. Po plastickém 

zpracování se především využívá cyklického tepelného zpracování, díky němuž dojde 

k výraznému zjemnění struktury. 

Abychom snížili pórovitost struktury uvnitř ingotu a v mezidendritických oblastech 

využívá se technologie izostatického lisování za tepla a probíhá v oblasti spodní hranice 

teploty dvoufázové oblasti (α + γ) [7, 11]. 

3.1. HIP 

Neboli technologie izostatického lisování zlepšuje mechanické vlastnosti odstraněním vnitřní 

porezity. Společný účinek vysokého tlaku, teploty a dostatečný čas umožňují materiálu 

tečením se v pevném stavu spojit a vytvořit vazby na atomové úrovni. Izostatické lisování za 

tepla se provádí při teplotách až 2000 °C, kde uvnitř nádoby ohřev zajišťují topné elementy a 

izolační materiál brání šíření tepla dál, tak aby se ocelová tlaková nádoba neohřála více jak 

150 °C, kvůli snížení pevnostních vlastností ocelového pláště obrázek 6 [12]. 

 

 
Obr. 6: Schéma izostatického lisování za tepla HIP [12]. 

Jako médium pro přenos tlaku pracující až do 200 MPa se využívá argon, popřípadě helium. 

Pórezní výlisky a prášky jsou umístěny v pouzdře a jsou evakuovány, zatímco neporézní 

slinuté materiály mohou být izostaticky lisovány za tepla bez dalších opatření. Pouzdro se 

hermeticky uzavře a vloží do pracovního prostoru lisu. Tlak je přenášen inertním plynem 

nebo pomocným médiem. Pouzdro se odstraní obráběním nebo u složitějších tvarů loužením 
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v kyselině. Zvyšování tlaku a probíhá současně za zvyšování teploty. Doba trvání je 2 až 6 

hodin a snažíme se dosáhnout co nejvyšší hutnosti, ideálně 100 %. [12, 13, 14]. 

Proces, který umožňuje velké množství možností zjemnit strukturu, se nazývá 

vícestupňové protlačování. Probíhá v oblasti středních teplot dvoufázových oblastí (α + γ) a 

vzniká jemnozrnná struktura. Výsledkem procesu jednostupňového protlačování je vznik 

rovnoosých a celkově zrekrystalizovaných mikrostruktur, ve které jsou vidět pásma drobných 

a hrubých zrn fáze γ-TiAl. Po vícestupňovém vytlačování nejsou pásmové mikrostruktury zrn 

γ-TiAl pozorovány v ingotech [7, 11]. 

Následně po procesu plastického zpracování se obvykle využívá tepelné zpracování 

založené na žíhání prováděném ve středním intervalu teplot dvoufázových oblastí (α + γ) 

nebo v rozmezí fáze α, což umožňuje získání lamelární mikrostruktury, která je odolná 

především vůči creepu a praskání. Na obrázku je možno vidět schéma s parametry majícího 

vliv na výsledné vlastnosti intermetalických slitin systému Ti-Al [7, 11]. 

 
Obr. 7: Parametry mající vliv na výsledné vlastnosti intermetalických slitin systému Ti-Al [7]. 

V dnešní době se slitiny titanu přetavují v těchto typech pecí: 

• Plasmová (PAM) 

• Elektronová (EBM) 

• Oblouková (VAR) 

• Indukční (VIM, VIR, ISM 
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3.2. Plasmová pec 

Plasmová pecpracuje na principu ionizace plynu. V plasmovém hořáku se molekuly 

přivedeného inertního plynu nejčastěji argonu ionizují a při styku s kovem se opět sloučí. Při 

slučování vzniká teplo, které je následně předáno do taveného kovu. Z konstrukčního hlediska 

mohou být děleny na horizontální obrázek 8 a vertikální [15, 16]. 

Mezi hlavní výhody plasmových pecí patří: 

• Stabilita pracovního procesu a regulace teploty.  

• Oproti obloukovým pecím zamezení znečištění taveného materiálu grafitem z 

užívaných elektrod a použití inertní atmosféry, tím se zabrání naplynění kovu z okolní 

atmosféry, což v obloukové peci není možné.  

• Možnost vytvoření nízkoteplotního plasmatu z libovolné směsi plynů a tím možnost 

použití atmosféry oxidační, redukční nebo inertní.  

• Tavení v inertním plynu na rozdíl od vakuových pecí vlivem tlaku plynu snižuje 

odpařování kovu.  

• Možnost odplynění kovu, protože parciální tlaky plynu obsažených v kovech jsou v 

inertním plynu velmi nízké.  

• Vysoká koncentrace energie, značná rychlost proudění plasmatu a velmi rychlý přenos 

tepla na ohřívaný materiál zabezpečují vysokou rychlost tavení.  

• Lze tavit slitiny s vysokou mírou legujících příměsí.  

• Možnost využití plasmových pecí na likvidaci odpadu a při jeho zpracovávání vznik 

plynu, který může posloužit jako energetický zdroj na výrobu elektrické energie nebo 

tepla. 

A mezi její nevýhody patří: 

• Ve srovnání s vakuovými elektrickými pecemi patří nižší odplynění taveného kovu.  

• Vysoká čistota inertního plynu (především při přípravě vysoce reaktivních kovů) [15, 

16]. 
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Obr. 8: Schéma plasmové pece[17]. 

3.3. Elektronová pec 

Elektronová pecpomocí svazku elektronových paprsků se taví titanové slitiny. Svazek dopadá 

na materiál určený k přetavení, který se díky vysoké kinetické energii elektronů zahřívá. 

Elektrony se pohybují ve velkém vakuu minimálně 10-3 Pa. Díky této peci je možno získat 

kov nejvyšší kvality, a proto je v dnešní době hojně využívaná tato pec. 

3.4. Elektrická oblouková pec 

Elektrická oblouková pec jev současnosti nejpoužívanější tavení je ve vakuových elektrických 

obloukových pecích. Kov se taví v peci za pomoci elektrického oblouku (VAR). Obloukové 

pece jsou vyráběny ve dvou konstrukčních řešeních, a to s odtavnou elektrodou nebo se 

stabilní elektrodou. K tavení slitin titanu se používá oblouková vakuová pec s odtavnou 

elektrodou. Jelikož používáním stabilní elektrody – wolframové, způsobuje vniknutí vměstků 

s vysokou hustotou do taveného kovu. Metoda přetavování ve vakuové obloukové peci se 

nejčastěji používá pro výrobu ingotů v měděných krystalizátorech chlazených vodou. 

Obloukové vakuové pece s tavící elektrodou pro tavení kovů jsou stavěny řadami firem a 

hmotnost vystavených ingotů je od 0,5 až do 30000 kg [15, 18, 19]. 

Mezi elektrodou a kouskem titanové houby, přetaveným ingotem, respektive čistým Ti 

uloženém na dně krystalizátoru, vzniká elektrický oblouk a dochází k přetavování a následně 

ke vzniku oblouku mezi elektrodou a taveninou. Elektrody jsou slisováním Ti houby. 

Vakuové obloukové přetavování bylo určeno pro výrobu slitin titanu určených na 

rotační součástí leteckých motorů. Jedním z důvodů je velmi dobrá homogenita výsledného 

materiálu ingotu. U tohoto procesu je pouze velmi malá ztráta Al a dalších snadno se 

odpařujících legujících prvků díky přebytku Al a legujících prvků v první elektrodě. 

Homogenita ingotu může být zlepšena následným stupněm přetavování beze změny složení 

slitiny. Hlavní nevýhoda VAR technologie je limitace rozměrů ingotu, zejména průměru 
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(omezení průměru větších než 150 mm) a délky. Náklady na proces jsou sníženy se 

stoupajícím průměrem ingotu díky možnosti spuštění procesu s většími elektrodami. Na rozdíl 

od PAM procesů je druhý nebo třetí stupeň přetavování součástí originálního VAR procesu. 

Nevýhodou je, že není možnost odstranění vysokotavitelných vměstků o vysoké hustotě Jsou-

li tyto vměstky přítomny v elektrodě nebo primárním ingotu, začne se nejprve tavit materiál 

okolo, vměstky jím propadávají níže a hromadí se na frontě tuhnutí. Je důležité zmínit se o 

rozmístění vměstků v první elektrodě a jejich utváření během prvního tavení, čemuž je nutno 

předejít [7, 15, 18]. 

3.5. Elektrická indukční pec 

Elektrická indukční pec sepři recyklaci titanu a výrobě odlitků se využívá elektrická indukční 

pec s grafitovým kelímkem. U této technologie je využito silného magnetického pole, které 

vzniká průchodem střídavého elektrického proudu cívkou. Pomocí magnetického pole vzniká 

napětí a následně proud v daném kovu, který se přetavuje. Elektrický odpor vytváří potřebné 

teplo k natavení kovu. Oblouk je mezi elektrodou a taveninou, kde se ze zásobníků postupně 

přidává titan, který se postupně taví.Vyrábí se v různých provedeních a velikostech.Oproti 

jiným pecím mají velkou výhodu, ženedochází ke kontaktu vsázky s nosičem energie. Další 

výhodou je poměrně vysoká rychlostohřevu pecí, minimální ztráty legur, chemická 

homogenita a rovnoměrná teplota taveniny. Tavení probíhá bez použití elektrod, provoz je 

téměř bezhlučný a bez emisí. Naopak nevýhodou je velký rozdíl teplot mezi struskou a 

taveninou, poměrně krátká životnostvyzdívky a nižší výkonnost pece za nutnosti vyšších 

nákladů na elektrické vybavení agregátu. Tento typ pecí na obrázku 9 se používá pro slitiny s 

vysokým bodem tání. Induktor jerozdělen na několik segmentů, které jsou odděleny mezerou. 

Segmenty jsou potom spoluse dnem ochlazovány vodou. Proud, kterým je induktor napájen, 

je o vysokofrekvenčním kmitočtu. Studený kelímek si ve všech svých částech udržuje stálou 

teplotu cca 50 °C. Díky teplotnímu rozdílu vnitřních vodou chlazených segmentů a taveninou 

se na rozhraní tvoří pevná asi milimetrová vrstva taveniny, tzv. skull. Skull je výhodný jako 

chránič segmentů a dna před vysokými teplotami, často vyššími než 2000 °C. Další výhodou 

studeného kelímku je bezvyzdívková konstrukce, takže tavenina se nedotýká stěn kelímkuani 

jiného materiálu, což by jinak mělo za důsledek mísení se s taveninou vlivem extrémních 

teplot. Výsledná tavenina dosahuje vysoké čistoty ve všech fázích tavby. Bezkontaktní ohřev 

a tavba se používají nejčastěji u velmi reaktivních slitin, např. aluminidy titanu, některé slitiny 
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vanadu a niklu nebo u materiálů s vysokou teplotou tání tzn. molybden nebo slitiny wolframu. 

Cílem procesu je zabránění kontaminace taveniny [15, 18,19]. 

 

Obr. 9: Elektrická indukční pec [19]. 

Tab. 2: Srovnání tavení ve studeném tavícím kelímku s dalšími tavícími technologiemi [7]. 

 
Studený 

kelímek 

Tavení elektronovým 

paprskem 
Obloukové tavení Indukční tavení 

Čistota taveného 

kovu 
Velmi dobrá Velmi dobrá Dobrá Špatná 

Tavení těžko 

tavitelných kovů 
Velmi dobré Velmi dobré Dobré Ne dobé 

Tání těžko 

tavitelných kovů 
Velmi dobré Velmi dobré Velmi dobré Dobré 

Míchání slitin Velmi dobré Špatné Špatné Velmi dobré 

Úprava složení Velmi dobrá Špatná Dobrá Velmi dobrá 

Odstranění 

vměstků 
Velmi dobré Velmi dobré Velmi Dobré Dobré 

Čištění Velmi dobré Velmi dobré Dobré Dobré 

Čistota Dobrá Dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá 

Rychlost tavení Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá Dobrá 

Vysoká rychlost 

tažení 
Velmi dobrá Dobrá Dobrá Špatná 

Slévatelnost Dobrá Dobrá Dobrá Velmi dobrá 

Tavení Ti slitin elektronovým paprskem či plasmou jsou řazeny mezi moderní způsoby tavení 

s přeléváním taveniny přes příhradový žlab do krystalizátoru s vytékající klidnou taveninou 

malého průřezu, jenž je zajištěna lepší metalurgická čistota [20]. 

Dnes se vyrábí titanové ingoty o váze až 5 tun s velikostí 75 až 90 cm v průměru. 

Vyrobený ingot je nutné dle použití přetavit vícenásobně. Například pro konstrukční účely je 
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prvotně vyrobený ingot nutné vakuově přetavit podruhé z důvodu zvýšení kvality a chemické 

homogenity a minimalizaci vad při tavení[18]. 

 

4.    Legující prvky a jejichvliv na výsledné vlastnosti 
Nejčastěji používané slitiny (α2 + γ) obsahují 45 – 48at. % hliníku a tři skupiny legujících 

prvků:  

Cr, Mn, V - je skupina prvků ovlivňujících plasticitu  

Ni, Ta, W, Mo – je skupina prvků, která zvyšuje oxidační odolnost 

B, C, Si – je poslední skupinou prvků, které ovlivňují jemnozrnost a snižující disperzi 

precipitátů[21]. 

Základem pro správný výběr chemického složení dvoufázových slitin je: 

Ti-Al45-48-X1-3-Y1-10-Z (1) 

X = Cr, Mn, V  Y = Nb, Ta, W, Mo  Z = B, C, Si 

Slitiny se složením blízkým stechiometrickému, získané cestou tavení a odlévání, mají vždy 

lamelární strukturu (střídají se lamely fázíα2a γ). Rozdílné typy mikrostruktur a v podstatě i 

vlastnosti těchto slitin můžeme zajistit změnou obsahu hliníku v rozmezí 45 až 48 % a 

změnou podmínek plastického a tepelného zpracování. Tyto intermetalické slitiny vykazují 

při výrobě a zpracování technologické problémy[21]. 

Zjemnění velikosti zrna u slitin TiAl můžeme dosáhnout legováním bórem. Přidáním 1 

% bóru se velikost zrn zjemní na hodnotu 50 až 300 µm v závislosti na daném složení slitiny 

TiAl [22]. Ve tvářených slitinách sloučeniny TiB respektive TiB2 zvyšují tažnost za 

normálních teplot a to souvisí s tím, že TiB a TiB2 zamezují růstu zrna. Přidáním B vyšším 

než 0,5 at. % se vytváří lamelární struktura [22]. 

U γ-TiAl slitin se přidává Niob kvůli ochraně proti oxidaci. Niob se přidává ve velkém 

množství a je velmi rozpustný. Jako optimální množství se uvádí 7,5 at. % Niobu [23]. 

Tvařitelnost TiAl slitin s vysokým obsahem niobu je závislá na fázovém složení. 

Tvářená může být pouze jednofázová slitina γ. Změna obsahu niobu způsobuje zpevnění či 

zkřehnutí ternárních slitin s vysokým obsahem niobu, což je zapříčiněno ovlivněnými 

parametry mřížky u jednofázových γ-Ti50Al-(0-15) Nb. Pro tvářené slitiny bylo nalezeno 

vhodné složení s nízkým obsahem Nb, protože je kladen požadavek udržet tažnost a mez 

pevnosti za vysokých teplot na dostatečné hodnotě. Pro odlévané slitiny bylo zjištěno vhodné 

složení Ti-46Al-7,5Nb at. % [23]. 
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Tab. 3: Přehled běžných legujících prvků a jejich vliv na strukturu [24]. 

Legující prvek Obsah (at.%) Vliv na strukturu 

Hliník 2-7 α-stabilizátor 

Molybden 2-20 β-stabilizátor 

Chrom 2-12 β-stabilizátor 

Měď 2-6 β-stabilizátor 

Vanad 2-20 β-stabilizátor 

Cín 2-6 α-stabilizátor 

Křemík 0,-1 Creepová odolnost 

Zirkonium 2-8 α + β zpevňuje 

 

U slitin Ti3Al zvyšuje niob houževnatost. Pro zlepšení mechanických vlastností jsou 

přidávány prvky Cr, Ta, Mo. Molybden také zvyšuje odolnost proti tečení. Menší přísady Fe, 

C a Si významně záporně ovlivňují odolnost proti tečení, nejškodlivější účinek má Fe. Vedle 

zmíněných prvků bývají použity pro zlepšení mechanických vlastností V a Sn. Legování Zr 

zvyšuje jak pevnost, tak houževnatost.Mikrolegováním Y a B se ovlivní velikost zrna, zlepší 

se houževnatost a zpracovatelnost [7]. 

TiAl bývá legován různými substitučními a interstitickými prvky v souladu 

s kontrolou a optimalizací mechanických vlastností a korozním chováním. Legující prvky 

mají rozdílný vliv na rozšíření pole TiAl v termárním fázovém diagramu [7]. V tomto hrubém 

přiblížení působí V, Mn, Cr jako substituční prvky pro Al nebo jako substituční prvek obou – 

hliníku i titanu, zatímco Nb, Ta, Zr, Mo, W působí jako substituční prvek pro Ti. Přednostní 

poloha těchto přídavků v mřížce TiAl a jejich vliv na tetragonalitu byl studován nedávno. 

Vliv záleží na množství legujících prvků, jak je možno vidět na obrázku 10 z dostupných 

ternárních diagramů pro TiAl s Nb, Mn, Zr či Ag [7]. 
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Obr. 10: Ternární diagram systému Ti-Al-Nb pro 1000 °C [7]. 

Al3Ti může být legována jinými trialuminidy se strukturou D022, které jsou homogenní, tj. 

jejich složení se pohybuje v mezích rozpustnosti, jež jsou dány ternárními fázovými 

diagramy. Houževnatost u slitin Al3Ti můžeme zlepšit mikrolegováním Zr a Hf, stejně jako B 

a Li. Přitom se také zvýší o několik procent mezní protažení. Zr a Hf snižují energii vrstevné 

chyby, neboť fáze Al3Zr a Al3Hf krystalizuje se strukturou D023, která se od struktury liší 

delší vrstvenou periodou krychlí L12. [7, 8]. 

 

5.    Slevárenství slitin γ-TiAl  
Slévárenský průmysl je stále nepostradatelným odvětvím v mnoha oborech lidské činnosti. 

Díky slévárenství nejkratší výrobní cestou – odléváním přejde surovina do výrobku. 

Odléváním lze zhotovit výrobky takového tvaru, které by nebylo možné vyrobit žádným 

jiným způsobem. Roztavený materiál se vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost 

budoucího výrobku. Výrobek vzniklým ztuhnutím nazýváme odlitkem [25, 26]. 

Hlavními výhodami odlitků jsou: 

• Přímá cesta od surovin k výrobku 

• Možnost zhotovovat díly v široké škále hmotnosti již od několika gramů 

• Možnost dosažení značně složitých prostorových tvarů 

• Možnost tvarování odlitků podle zatížení nebo potřeby ohraničit prostor 
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• Možnost dosažení vysoké tuhosti 

• Možnost odlévání většiny kovů a slitin 

• Možnost ovládání struktury a vlastnosti odlitků volbou složení, modifikací a 

očkováním taveniny, řízeným tuhnutím a tepelným zpracováním 

• Vysoké využití materiálu a vysoká míra recyklovatelnosti 

• Relativně nízká spotřeba energie 

• Možnost dosažení speciálními postupy poměrně vysokých přesností a nízkých drsností 

• Možnost zalévání dílů z jiných kovů 

Hlavními nevýhodami odlitků jsou: 

• Smršťování některých typů slitin při tuhnutí na obrázku 11 

• Nebezpečí možných licích vad jsou porezity, bubliny, staženiny – lze je však 

eliminovat vhodně zvolenou slévárenskou technologií (úpravami konstrukce, která 

umožní vhodný postup tuhnutí, umístění nálitků, možnost odvodu plynů z formy a 

jader či zvýšením zabíhavostí slitin pomocí například gravitace 

• Rozdíly v tloušťce stěn odlitku vedou k nerovnoměrnému tuhnutí a chladnutí, které 

způsobuje rozdíly ve struktuře a vlastnostech jednotlivých částí odlitku, vznik pnutí, 

deformací, případně až poruch souvislosti. (lze eliminovat vhodně zvolenou 

slévárenskou technologií) [27]. 
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Obr. 11: Smršťování odlitků[27]. 

Díky slévárenství slitin γ-TiAl je možno vyrobit velké spektrum produktů jako jsou výfukové 

ventily, lopatky turbín, rotory turbodmychadel a mnoho dalších výrobků. Slitina γ-TiAl je 

špatně tvářitelná jak za tepla, tak i za studena. Těžko se obrábí, tudíž je přesné odlévání 

dobrou technologií pro výrobu tenkostěnných součástí v poměru kvalita a cena [25, 26]. 

Slitiny γ-TiAl jsou také velmi reaktivní v tekutém stavu. Pravděpodobně 

nejvhodnějším způsobem pro odlévání profilových součástí je připravení taveniny indukčním 

tavením. 

Je také nutné zvolit potřebné přehřátí taveniny tak, abychom minimalizovali řadu vad, 

které mohou vznikat  jako jsou například nedolitky, bublinatost a další [25, 26]. 

5.1. Typy lití 

Komerčně se využívají 3 způsoby a jsou to odstředivé lití, podtlakové lití a gravitační lití. 

Hlavním problémem při odlévání slitin TiAl součástí je minimalizace množství plynových 

bublin v odlitku. Slitiny TiAl mají nižší slévatelnost než hliníkové slitiny. Dle zkušeností se 
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při odlévání lopatek používá technologie gravitačního lití shora. Spodního lití se využívá pro 

odlitky TiAl slitin větších průměrů větších než 20 mm, s cílem minimalizovat výskyt 

povrchových defektů. Odstředivým litím můžeme zbavit slitiny TiAl významnějších defektů 

souvisejících s plněním formy[25, 26]. 

 

 
Obr. 12: Schéma technologického toku výroby ve slévárně využívající jednorázové formy[25]. 

Odstředivé lití 

Typickým znakem odstředivého lití je získání tvaru odlitku v rotující formě. Vzniklá 

odstředivá síla má vliv na povrch odlitku, pevnost a jeho strukturu. Principem této technologie 

je, že do rotující formy nalejeme taveninu. Následně při tuhnutí odlitku působí na tekutý kov 

odstředivá síla, tekutý kov se tlačí na stěnu formy, a tím dojde k zaběhnutí odlitku do tenkých 

stěn. Touto technologií se například vyrábí hlavy golfových holí slitin TiAl. Využívá se hojně 

pro komerční produkci odlitků. Díky odstředivé síle při plnění do formy dochází ke 

kompenzaci povrchových nerovností. Použitím kovové formy a kontroly teplotního gradientu 

se dosahuje snížení výrobních nákladů. Z hlediska výskytu výrobních defektů se jeví jako 

výhodnější ve vícevrstvé formě technologie odstředivého lití spodem oproti technologii 

odstředivého lití horem. Dalším dělením způsobu odstředivého lití je pravé a nepravé 

odstředivé lití, jak je možno vidět na obrázku 13 [28, 29]. 
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Obr. 13: Schématický obrázek vertikálního odstředivého lití a) pravé odstředivé lití b) nepravé odstředivé 

lití[29]. 

U této technologie je nutné pamatovat na základy hydromechaniky. Tavenina se totiž po odlití 

do formy chová jako kapalina v rotující nádobě. Dojde totiž ke vzniku tzv. rotačního 

paraboloidu. Dle rovnice 2 tedy platí, že zrychlení a je závislé na kvadrátu úhlové rychlosti ω 

a poloměru dutiny x. 

a=xω2  (2) 

Hladina má tvar rotačního paraboloidu, který je půlen hladinou v klidu a jeho výška je dána 

z rovnice 3. 

h=r2ω2/2g (3) 

r vyjadřuje poloměr dutiny, ω je úhlová rychlost a g je gravitační zrychlení. Na obrázku 14 

můžeme vidět působící síly a tvar hladiny při rotaci [28]. 
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Obr. 14: Tvar taveniny v otáčející nádobě[28]. 

Tvar odlitku, přehřátí taveniny a odstředivá síla jsou tři faktory, které jsou považovány při 

technologii odstředivého přesného lití[30]. 

Gravitační lití 

Nejčastější používanou technologií je gravitační lití horem na obrázku 15[31]. Hlavní 

nevýhodou této technologie je nekontrolovatelný tok kovu a vznik významných nerovností 

povrchu při plnění formy, jenž souvisí s tvorbou nesouvislého dvojitého oxidického filmu, 

vzájemnou nenávazností oxidických vrstev a trhlinami, respektive defekty vnikající při 

tuhnutí, které zůstanou v tuhém odlitku. Tyto trhliny či defekty lze stanovit nedestruktivními 

zkouškami. 

Nižší přítomnost pórů v odlitcích mají za následek nejspíš náhodné přítomnosti 

dvojice povrchových filmových defektů způsobujících nerovnosti povrchů. Tyty dvojice 

povrchových filmových defektů působí jako místa nukleace staženin a plynových bublin. 

Pomocí technologie gravitačního plnění spodem může být sníženo množství povrchových 

nerovností. 
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Obr. 15: Způsoby odlévání lopatek turbín a) horem a b) spodem[31]. 

Obecně se předpokládá, že vysoká rozpustnost kyslíku v Ti slitinách, vytváří oxidové filmy. 

V odlitcích TiAl se mohou tvořit oxidové filmy. Nenídosud známo, jak jsou stabilní či zda 

může docházet k nukleaci jiných vad nebo zda majívýznamný vliv namechanické vlastnosti. 

V oblasti lití TiAl je možno minimalizovat vznik bublin a všech souvisejících oxidických 

filmů. 

Obrázek 16a ukazuje technologii gravitačního lití horem do forem zkušebních tyčí při 

relativně nízké teplotě formy 500 °C. Na obrázku 16b zkušební tyče vykazovaly značné 

množství bublin. Bubliny byly odstraněny zvýšením teploty formy na 1000 °C, jak je vidno 

na obrázku 16c pravděpodobně proto, že vyšší teplota formy zpožďovala tuhnutí a dovolil jim 

uniknout. Na obrázku 16d, kde na rentgenových snímcích jsou vidět vady při lití do formy o 

500 °C. Na obrázku 16e jsou vidět pórovité vady, které se běžně vyskytují, když odlitky 

tuhnou pod nízkoteplotním gradientem, například když se slitiny Ni odlévají vakuově formy 

na horké keramické skořepiny. 
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Obr. 16: a) Lití horem b) bubliny na tyčích při vlévání do formy o 500 °C c) absence vad při lití do formy o 

teplotě 1000 °C d) rentgenový snímek vad, které byly lité do formy o 500 °C e) makroskopie vykazující 

pórovitost při lití do formy o 500 °C[31]. 

Na obrázku 17a je vidět technologie lití spodem kde teplota předehřáté formy je 500 °C. Tato 

teplota předehřáté formy měla opět vliv na značný počet vad, které jsou vidět na obrázku 17b. 

Na obrázku 17c jsou vidět výsledky procesu, po zvýšení teploty licí formy na 1300 °C. 

 
Obr. 17: a) technologie lití spodem b) bubliny na tyčích při odlití do formy, která byla předehřáta na 500 °C c) 

výsledek tyčí při předehřátí formy na 1300 °C[31]. 
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Podtlakové lití 

Oproti gravitačnímu lití jsou u technologie podtlakového lití na obrázku 18, výhody v 

odstranění povrchových nerovností. Tato technologie funguje tak, že použitím nízkého tlaku, 

který se aplikuje na roztavený kov se zabezpečí pohyb kovu nahoru do formy pomocí 3 typů: 

• Nízkotlaké lití do formy, ve kterém je tlak plynu aplikován na roztavený kov 

• Cosworth proces, ve kterém elektromagnetické čerpadlo slouží k čerpání roztaveného 

kovu do pískových forem 

• Princip Hitchiner vyvinutou firmou Hitchin Manufacturing Co. Inc., ve kterých je 

použito odlišných nasávacích tlaků [31]. 

 

Obr. 18: Schéma technologie podtlakového lití ze spod, kde tavenina vstupuje přes trubici do formy a používá se 

pro zpracování komponentů ze slitin TiAl[31]. 

A dají se tak vyrobit například automobilové ventily na obrázku 19. Nejkritičtějším faktorem 

u této metody je diferenční vakuový tlak, pokud je příliš nízký, kov pouze částečně vyplní 

formu, než ztuhne, zatímco, je-li příliš vysoký, kov proudí turbulentním způsobem do formy a 

vytváří se bubliny podobné těm, které můžeme vidět u gravitačního lití [31]. 
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Obr. 19: a) Odlitek z podtlakového lití b) rentgenový snímek ukazující nepřítomnost defektů c) vyleštěný makro 

– řez d) naleptaný makro – řez [31]. 

5.2. Vady lití 

Při odlévání slitin v rámci projektů GA ČR 106/01/1590, 106/04/0853 A 106/07/0762 u 

experimentálních odlitků byly pozorovány 3 typy slévárenských vad: 

Praskliny – jako důsledek kombinace bržděného smršťování v nepoddajné keramické formě 

a neschopnosti slitiny vznikající napjatost kompenzovat plastickou deformací. Této vadě se dá 

předejít vhodným materiálem skořepiny a vhodnou technologií [32]. 

Nezaběhnutí – jako důsledek ztrát tekutosti slitiny před dokonalým vyplněním dutiny formy. 

Této vadě se dá úspěšně předejít vyšším předehřátím formy a odléváním z vyšších teplot. 

Vyšší licí teplota vede ke vzniku velkých zrn α-fáze. Tyto velkézrnaα-fáze, způsobují snížení 

tažnosti, sklonu k praskání pod mezí kluzu. Dalším řešením je použití odstředivého lití, kdy je 

tavenina za zvýšených sil tlačena do tenkých stěn odlitku[33]. 

Povrchové staženiny – jako důsledek vzniku nepříznivého teplotního pole v odlitku během 

tuhnutí. Tato vada se vyskytuje pouze u turbínových kol o velkých průměrech[32]. 
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6.    Mikrostruktura intermetalických slitin a interakce 
Strukturu a vlastnosti intermetalických slitin Ti-Al můžeme ovlivňovat: 

• Výběrem chemického složení 

• Tavením a odléváním 

• Termomechanickým zpracováním 

• Konečnou tepelnou a povrchovou úpravou 

Při rychlém ochlazovaní Ti46Al vzniká čistě lamelární strukturaγ, kterou můžeme vidět na 

obrázku 20, která se tvoří krystalové rovině (0001) fáze α. 

 
Obr. 20: Lamelární strukturaγ – TiAl[34]. 

Pokud dojde k pomalejšímu ochlazování, než jaké se docílí v tenkých stěnách odlitků, vytváří 

se téměř lamelární struktura, která je vidět na obrázku (21). Existuje jen jediná skupina (0001) 

rovin v α fázi, na které se vytváří γ fáze, během chlazení vznikající lamely přesáhnou průměr 

zrna α. Z toho vychází, že velikost zrna α je u odlitků dědičná [34, 35]. 

 
Obr. 21: Téměř lamelární strukturaγ – TiAl[34]. 

Díky lamelární struktuře dosahujeme větší creepové odolnosti, vyšší pevnosti a lepší 

odolnosti vůči křehkému lomu. 
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Pokud je však materiál zahřán nad teplotu 1120 °C je původní struktura odstraněna. 

Duplexní struktura složena ze zrna γ a lamelových zrn se vytvoří při následném chlazení je 

můžeme viděn na obrázku 22 [34]. 

 
Obr. 22: Duplexní struktura[34]. 

Duplexní struktura poskytuje vyšší tažnost, mez pevnosti a díky ní má materiál delší 

únavovou životnost. 

Každá slitina má jiný poměr přeměny fázeγ na lamelární strukturu danou teplotu 

tepelného zpracování. Velikost zrna je ovlivňována způsobem tepelného zpracování. 

Duplexní mikrostruktura má velikost zrna většinou okolo 20mikrometrů a je menší než běžné 

zrno lamelové struktury, které jsou standartně kolem stovek mikrometrů, pokud však nejsou 

přidány legury, které mohou ovlivnit velikost zrn [34, 35, 36]. 

Interakce taveniny s materiálem kelímku 

Základním metalurgickým problémem výroby intermetalických slitin vycházejících zγ-TiAl 

je vysoká reaktivita taveniny prakticky se všemi známými keramickými materiály. Do jisté 

míry se dá využít technologie plasmového tavení ve vodou chlazeném krystalizátoru nebo 

použitím indukčního tavení s ochlazením ve vodou chlazených měděných kelímcích. U 

měděných kelímků je nevýhoda v tom, že máme malou možnost přehřát taveninu před odlitím 

a nelze odlévat složité tenkostěnné odlitky. Z toho důvodu se nahřívají formy před odlitím, 

aby se forma vyplnila co nejlépe. U technologie plasmového tavení v krystalizátoru zase 

dochází k rychlému tuhnutí slitiny a tím k nehomogennosti struktury. 

Také při tavení slitin TiAl v keramickém kelímku na bázi Al2O3 viz. tabulka 4, 

dochází k reakci nejen mezi taveninou a pecní atmosférou, ale i mezi taveninou a materiálem 

kelímku.  
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Tab. 4: Chemické složení kelímku na bázi Al2O3 [37]. 

Typ Chemické složení % 

Al2O3 SiO2 CaO MgO Fe2O3 Na2O/K2O 

Thermal 90 9 0,1 0,1 02 0,5 

Capital 97,5 1,8 0,1 0,1 0,1 - 

AG-202 96 3,85 (hlavně SiO2) - 0,15 

AG-202- Interní označení kelímku z firmy ESTCOM CZ – oxidová keramika, a.s. 

Thermal – Indukční kelímek z firmy ThermalCeramics UK Ltd. 

Capital – Izostatický kelímek z firmy CapitalRefractories Ltd.  

To je také důsledkem znečištění roztavené slitiny TiAl vyšším obsahem kyslíku a různých 

vměstků na bázi Al2O3, což má za následek snížení mechanických vlastností. Na základě 

termodynamického rozboru Ti-Al-O lze eliminovat zhoršené mechanické vlastnosti při 

určitých podmínkách.  

Při tavení kovů a jejich slitin vzniká interakce mezi taveninou a vyzdívkou pece nebo 

mezi taveninou a kelímkem. Většinou se volí kompromis při výběru požadované keramiky 

tak, aby ve výsledku byly požadované vlastnosti co nejlepší pro daný materiál. Tak aby se 

splnily fyzikální, mechanické či chemické vlastnosti rozhoduje finanční stránka a ekologie. 

Na základě rovnovážných diagramů, termodynamických rozborů a rozboru reakcí, které 

mohou probíhat mezi taveninou slitiny TiAl a kelímkem na bázi Al2O3 můžeme říci, že aby 

nedošlo k naplynění roztaveného titanu kyslíkem, jehož maximální rozpustnost je při teplotě 

1870 °C až 66,7 at.%  musí být parc. tlak kyslíku 3,96.10-26 Pa pro tvorbu TiO[38].  

Abychom se také vyhnuli oxidickému filmu Al2O3 na povrchu taveniny při tavení hliníku, 

musí být parciální tlak kyslíku v pecní atmosféře nižší, než je rovnovážný parciální tlak 

kyslíku 1,1.10-15 Pa pro tvorbu Al2O3 [38].  

K eliminaci naplynění taveniny při tavení slitiny TiAl, musí být parciální tlak kyslíku 

v atmosféře pece nižší, než je parciální tlak kyslíku, při kterém začne oxidovat titan na TiO. 

Při teplotě 1600 °C a složení slitiny TiAl okolo 47 at.% parciální tlak kyslíku v atmosféře 

pece musí být nižší než 8,14.10-14 Pa [38]. 

Na tavení titanu můžeme používat kelímky pouze s velmi nízkým obsahem oxidu 

křemičitého, jelikož při tavení titanu v kelímku na bázi Al2O3 nedochází k vyredukování 

hliníku titanem, ale dochází k vyredukování křemíku z oxidu křemičitého titanem, který 

kontaminuje taveninu titanu. Dále pak při tavení Al v kelímku na bází Al2O3 dochází 

k vyredukování křemíku z oxidu křemičitého hliníkem a titanem i přesto, že aktivit těchto 
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kovů je ve slitině TiAl nižší než 1. Vyredukovaný křemík poté kontaminuje roztavenou slitinu 

TiAl. 

Vzniklé oxidy kovu při kontaminaci taveniny kyslíkem z plynné atmosféry nebo 

zapříčiněné vzájemným působením taveniny a kelímku mohou vytvořit navzájem nebo 

s oxidy z kelímku intermetalické sloučeniny, které budou vytvářet významnou část inkluzí 

znečišťující roztavenou slitinu TiAl. 

Při tavení slitin TiAl se budou odpařovat hlavně páry hliníku, které mají při teplotě 

1600 °C o několik řádů vyšší tenzi par než titan.  

Z uvedených vět tedy vyznívá, že při tavení titanu a jeho slitiny s hliníkem se můžou používat 

kelímky na bázi Al2O3 jen s hodně nízkým obsahem oxidu křemičitého a tavení se musí 

provádět v atmosféře s hodně nízkým parciálním tlakem kyslíku [38]. 

 

7.    Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je provést základní charakteristiku slitin typu TNM včetně jejich 

popisu možných metod přípravy a technologií vedoucích k získání požadované slitiny. 

Mezi dílčí cíle této diplomové práce: 

• Připravit odlitky slitin na bázi Ti-Al s různými obsahy C. 

• Provést zhodnocení mikrostruktury titanových slitin typu TNM, které byly připraveny 

metodou VIM. 

• Provést HIP a zdokumentovat mikrostrukturu. 

• Provést tepelné zpracování a zdokumentovat mikrostrukturu. Získat plně lamelární 

strukturu, která má nejlepší vlastnosti pro aplikace za vysokých teplot. 

• Zjistit orientační mechanické charakteristiky experimentálních vzorků měřením 

tvrdosti podle Vickers a posoudit vliv různého obsahu uhlíku. 

 

8.    Experimentální část: Mikrostrukturní analýza 

speciální titanové slitiny typu TNM 

8.1.Příprava slitin 
Byla připravena série slitin lišící se pouze obsahem uhlíku. 
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Vstupním materiálem byl: TiAl TNM-B slitina připravená trojnásobným obloukovým 

tavením se spotřebovávanou elektrodou. Chemické složení: Ti – 43,5Al – 4Nb – 1Mo – 0,1B 

(at.%), nečistoty ve vstupním materiálu v ppm: H<50, N<200, O<800, C<200, Fe<1000, 

N<500. Slitiny byly označeny: 

TNM2 – 0,95 %C 

TNM3 – 0,35 %C 

TNM4 – 0,75 %C 

 

Pro indukční tavení slitin na bázi Ti, Ni, Fe, intermetalických sloučenin apod. se 

využívá speciální středofrekvenční licí zařízení LinnSupercast-Titan. Tavení může probíhat 

buďto v inertní atmosféře argonu nebo ve vakuu. Odlévání taveniny je zajišťováno pomocí 

odstředivé síly. Díky tomuto zařízení je možno vyrábět části s velmi kvalitním povrchem a 

vysokou přesností až 0,1mm. V závislosti na formě můžou být odlitky zhotoveny skoro ve 

finální podobě [39,40, 41]. 

Je důležité skloubit ekonomickou stránku a také výsledný proces, tak aby požadované 

vlastnosti byly vynikající, a to dosáhneme skloubením vakuového tavení, odstředivého lití a 

inertního plynu, popřípadě vakua. 

Odlévací rameno středofrekvenčního zařízení Supercast na obrázku 23 zajišťuje pomocí 

vysokých otáček kolem svislé hřídele odstředivou sílu. Tavenina je odstředivou silou 

„vytlačována“ z grafitového kelímku do licí formy jenž může mít pokojovou teplotu nebo 

může být předehřátá[40]. 

 

 
Obr. 23: Licí rameno zařízení LinnSupercast-Titan [40]. 



33 
 

Tavící kelímek na obrázku 24 je uložen do křemenného kelímku, se kterým je možno 

pohybovat nahoru a dolů a ohřev kelímků je zajišťován pomocí indukční cívky. 

 
Obr. 24: Tavící kelímek zařízení LinnSupercast [40]. 

Na obrázku 25 je vidět 3D simulace procesu tuhnutí taveniny při odstředivém lití titanu. 

V zařízení Supercast pro indukční vakuové tavení můžeme použít keramický či grafitový 

kelímek. Je důležité zvolit vhodný kelímek v závislosti na vstupním materiálu, který pak 

může s kelímkem reagovat. Kelímek musí mít vysokou mechanickou pevnost, odolnost vůči 

tepelným šokům či dobrou chemickou odolnost. 

 
Obr. 25: Simulace toku taveniny během odstředivého lití v zařízení LinnSupercast-Titan[40]. 

Pro vlastní experiment byly použity grafitové tavící kelímky od výrobce Kompozitum, s.r.o., 

Topolčany. Na obrázku 26 jsou uvedeny rozměry použitých kelímků. Pro každou slitinu byl 

použit nový kelímek, který byl před tavbou vžíhán v Ar atmosféře. 
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Obr. 26: používaný grafitový kelímek v řezu [40]. 

Parametry grafitu jsou následující: hustota ρ = 1,67 g.cm-3, porózita 20 %, max. velikost zrna 

d = 0,8 mm, tvrdost dle Rockwela HR 55, el. odpor 7.10-4 Ω.cm. 

Vnější kelímky, s licím otvorem, byly od firmy Linn, konkrétně se jednalo o již osvědčený 

typ SKV5-titan/3LCSC 

 

Technické parametry středofrekvenčního licího zařízení Supercast – Titan obrázek 27: 

• Výstupní výkon: cca 30 kW, 20 kHz 

• Provozní vakuum: max. 10-2 mbar 

• Odstřeďovací rychlost: 1-400 ot./min. 

• Ochranný plyn: Ar (4.6, 5.0, 6.0) 

• Max. množství vsázky: 1800 g Ti 
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Obr. 27: a) Celkový pohled na licí zařízení Supercast – Titan b) vnitřní část licího zařízení Supercast – Titan. 

TNM je slitina o složení Ti-43,5Al-4Nb-1Mo-0,1B (at.%), jak již bylo uvedeno, a koncové 

číslo za označením TNM vyjadřuje různé procentuální zastoupení uhlíku. Různý obsah uhlíku 

byl zapříčiněn různými parametry řízení tavícího procesu na základě patentu:In-situ legovaní 

uhlíkem odlitků slitin na bázi γ-TiAl vakuovým indukčním tavením v grafitových kelímcích. 

Pro tavení byl použit Argon 6 N (99,9999 %). Parametry licího zařízení Supercast-Titan jsou 

následující: vakuum 0,01mbar, maximální teplota 2000 °C a s příkon 35kW, zařízení 

disponuje vlastním chladícím okruhem. 

Tímto postupem byla připravena kulatina (obr. 28) o průměru 20 mm a délce 220 mm 

+ nálitek. Celkový objem taveného materiálu byl cca 110cm3. 

 
Obr. 28: Vyrobené tyče o průměru 20 mm délce 220 mm. 

Po metalurgické přípravě následovalo měření obsahu a intersticiálních nečistot (O, N, C), jež 

mohou významným způsobem ovlivňovat vlastnosti připravených slitin. Výsledek stanovení 

obsahu vždy představuje průměr ze tří naměřených hodnot. Tyto testy byly prováděny pomocí 
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analyzátoru ELTRA ONH 2000 (pro kyslík a dusík). Pro uhlík a síru bylo použito zařízení 

ELTRA CS 2000. Oba přístroje využívají termoevoluční metodu. V analyzátoru ELTRA 

ONH 2000 měření probíhá tak, že při měření kyslíku a dusíku je vzorek umístěn v grafitovém 

kelímku. Zahřátí je zajištěno v peci odporovým způsobem a nosným médiem v peci je 

proudící plyn nejčastěji helium. Jakmile se vzorek roztaví, uvolňující plyny se vzorku jsou 

analyzovány. V analyzátoru ELTRA CS 2000 se stanovuje obsah uhlíku a síry pomocí 

spalovací metody a za pomocí indukčního ohřevu se vzorek vypařuje z keramického kelímku 

a za přítomnosti wolframu a kyslíku je vzorek spalován. Uhlík a síra se oxidují a jsou 

detekovány v infračervených detektorech [42]. 
Tab. 5: Obsah Kyslíku a uhlíku. 

  
Obsah O 
(hm.ppm) 

Obsah C (hm. 
ppm) at. % C 

TNM2 588 ± 86 2820 ± 29 0,94 
TNM3 584 ± 61 962 ± 39 0,32 
TNM4 558 ± 36 2264 ± 9 0,75 

 

8.2. Mikrostruktura slitin v litém stavu 

Pro přípravu vzorků pro metalografická pozorování byl materiál z objemu ingotu odebrán 

elektroabrazivní řezačkou. Takto odebrané vzorky byly zalisovány do hmoty 

Duroplastschwarz od firmy ATM. Každý vzorek byl lisován cca 8 minut pod tlakem cca 200 

barů a následně byl chlazen po dobu 9 minut. Příprava tedy probíhala standardním způsobem. 

Takto připravené vzorky byly broušeny s použitím zařízení MTH kompakt 1031. Pro broušení 

vzorků byla použita brusná řada papírů o zrnitosti (60-1200) 

Pro leštění byla použita vodná suspenze (Al2O3). Poté byly vzorky opláchnuty vodou a 

následně lihem. Následně došlo na leptání Krollovým činidlem (3 ml HF, 6 ml HNO3 a 100 

ml H2O) po určitou dobu. 

Veškerá metalografická pozorování a fotodokumentace mikrostruktur byla pořízena na 

metalografickém mikroskopu OlympusGX51 doplněném digitální kamerou DP12. Kamera 

byla ovládána pomocí softwaru AnalySISFive. 

Na obrázku 29,30 a 31 jsou vidět snímky litého stavu. Obrázek 29 odpovídá vzorku 

TNM2, obrázek 30 ukazuje mikrostrukturu vzorku TNM3 a obrázek 31 mikrostrukturu 

vzorku TNM4. 
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       Obr. 29: Mikrostruktura v litém stavu, TNM2.                    Obr. 30: Mikrostruktura v litém stavu, TNM3. 

 
Obr. 31: Mikrostruktura v litém stavu, TNM4. 

Dále bylo orientačně provedeno hodnocení velikosti zrn slitin v litém stavu. Pro zviditelnění 

struktury bylo opět použito Krollova činidla, avšak časy leptání byly podstatně delší. 

Z obrázků je patrná výrazně přeleptaná struktura. Snímky, ukazující charakter zrn, jsou 

uvedeny na obr. 32 (TNM2) a 33 (TNM4). U vzorku TNM3 se strukturu ani opakovanými 

pokusy nedařilo zviditelnit. Byly hodnoceny délky výrazně viditelných zrn, v případě 

protáhlých zrn byla hodnocena délka i šířka. Následně byla stanovena průměrná délka. 
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Délka největšího zrna u vzorku 

TNM2 v litém stavu z obrázku 

32 byla 169,4 µm, průměrná 

délka zrn byla 78 µm, dále se 

vyskytovala podstatně menší 

zrna pod velikostí 22µm. 

 

 

 

 

 

 

Velikost největšího zrna u 

vzorku TNM4 z obrázku 33 

byla2144,2 µm, průměrná 

velikost zrn byla 696,1 µm, 

dále se vyskytovala podstatně 

menší zrna pod velikostí 

133,5µm. 

 

 

 

 
 
 

Pro identifikaci jednotlivých fází byl použit rovněž řádkovací elektronový mikroskop 

QUANTA FEG 450, který má zabudovanou sondu APOLLO X a chemické složení bylo 

stanoveno pomocí energiově disperzní analýzy. Obrázky 34, 35 a 36 uvádějí snímky 

mikrostruktur pořízených technikou SEM. 

Obrázek 34 odpovídá vzorku TNM2 v litém stavu a v tabulce 6 je uvedeno průměrné 

zastoupení prvků v jednotlivých fázích. 

Obr. 32: Vzorek TNM2 velikost zrna, litý stav. 

Obr. 33: Vzorek TNM4 velikost zrna, litý stav. 
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Tab. 6: Průměrné zastoupení prvků ve fázích ve 

vzorku TNM2 v litém stavu. 

 
Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

Oblast 3 - γ (nejtmavší oblast) 

Oblast 4 - karbid typuTi2AlC 

 

Lamelární oblast α2/γ, ta je zde velmi špatně viditelná v důsledku nedostatečného kontrastu. 

Pro detailnější studium by bylo vhodné aplikovat techniky TEM. 

Na obrázku 35 je vzorek TNM3 v litém stavu a v tabulce 7 je průměrné zastoupení prvků 

v jednotlivých fázích. 
Tab. 7:  Průměrné zastoupení prvků ve fázích ve 
vzorku TNM3 v litém stavu. 

 
 
Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

Oblast 3 - γ (nejtmavší oblast) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4 
Hm% Hm% Hm% Hm% 

Al 40,8 43 50,9 21,8 
Nb 4,7 3,8 3,8 7,4 
Mo 4,8 1,2 0,9 0,8 
Ti 49,7 52,0 44,4 54,8 
C / / / 15,2 

  
Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 
Hm% Hm% Hm% 

Al 40,1 42,9 49,7 
Nb 4,7 3,9 3,9 
Mo 3,4 1,1 0,9 

Ti 51,8 52,1 45,5 

       Obr. 35: Vzorek TNM3 litý stav – SEM. 

 

Obr. 34: Vzorek TNM2 litý stav – SEM. 
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Na obrázku 36 je vzorek TNM4 a v tabulce 8 je průměrné zastoupení prvků v jednotlivých 

fázích. 
Tab. 8: Průměrné zastoupení prvků ve fázích ve 

vzorku TNM4. 

 
Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

Oblast 3 - γ fáze (tmavá oblast) 

 
 

Na obrázku 37 [43] jsou vidět jednotlivé typy mikrostruktur. Je zde velmi dobře vidět rozdíl u 

obsahu uhlíku 0; 0,5; 0,75 a 1 at.%. Slitina, která obsahuje cca 1 at. % C je jemnozrnnější než 

slitina s obsahem 0,75 at. % C. Podobné výsledky je možno pozorovat i v případě hodnocení 

mikrostruktury slitin připravených v rámci této práce (obrázky 32 a 33). 

 
Obrázek 37: Makrosnímky struktur ingotů TNM a TNM-(0,5 - 1 at. % C) [43]. 

 
Dílčí závěry: 
Z fotografií mikrostruktur pořízených na optickém mikroskopu je vidět 2x podobná 

mikrostruktura obrázek 30 a 31. Mikrostruktura slitiny TNM2 (obr. 29) je jiná. V této 

  
Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 
Hm% Hm% Hm% 

Al 39,6 43,2 51,0 
Nb 4,9 3,9 4,0 
Mo 4,7 1,2 0,9 

Ti 50,8 51,7 44,1 

       Obr. 36: Vzorek TNM4 pozorován metodou SEM. 
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mikrostruktuře (i přes relativně malé zvětšení) jsou velmi dobře viditelné tmavé jehlice, jež 

odpovídají karbidické fázi typu Ti2AlC, tyto byly potvrzeny rovněž analýzami SEM. Vzorky 

slitin TNM3 a TNM4 neobsahují tyto karbidické fáze, což je způsobeno nižším obsahem 

uhlíku. Z dalších fází se v mikrostruktuře vyskytovaly fáze β, α2/γ a γ. 

Z výsledků hodnocení velikosti zrn, lze konstatovat, že výsledky odpovídají práci [43].  

8.3.Mikrostruktura po HIP 

Technologie HIP bývá obecně doporučována po vlastním procesu tavení a lití. Touto cestou je 

možno odstranit velkou většinu licích vad. V rámci řešení této práce byl tento postup 

proveden na zařízení společnosti EPSI za následujících podmínek: ohřev 10 °C/min., teplota 

1200 °C, tlak 190 MPa, výdrž na teplotě 4 h. Uvnitř nádoby byl zajištěn ohřev topnými 

elementy a izolační materiál bránil šíření tepla dále, tak aby se ocelová nádoba neohřála více 

jak 150 °C, kvůli snížení pevnostních vlastností ocelového pláště. Chlazení probíhalo v 

zařízení. Jako médium pro přenos tlaku byl použit argon jakosti 4.6. 

Pokusy o orientační stanovení velikosti zrn pomocí OM zde selhaly, podobně jak bylo 

popsáno v kap. 8.2, proto bylo stanovení velikosti zrn provedeno s použitím elektronového 

mikroskopu (obrázek 38 – pro slitinu TNM2, a obrázek 39 pro TNM3). 

Velikost největších zrn u vzorku TNM2 po HIP (z obrázku 38) byla 46,0µmx 13,8 µma dále 

se vyskytovala podstatně menší zrna pod velikosti 21,0µm x 15,0 µm. Z hlediska dalších fází 

je možno pozorovat světlou β, lamelární α2/γ oblasti, tmavé γ oblasti a karbidy typu Ti2AlC. 

Velikost největších zrn u vzorku TNM3 po HIP (z obrázku 39) byla 32 µm x 44 µm a dále se 

vyskytovala podstatně menší zrna pod velikostí 17 µm x 17 µm.  

 
                Obr. 38: TNM2 HIP zrna – SEM.                          Obr. 39: TNM3 HIP zrna – SEM. 
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Pomocí OM se podařilo stanovit orientační velkost zrn u slitiny TNM4, příprava a měření 

probíhalo podobně, jak bylo popsáni v kap. 8.2. Na obr. 40 je uvedena struktura slitiny TNM4 

po HIP, s detaily o měření velikosti zrn. Velikost nejdelšího zrna u vzorku TNM4 z obrázku 

40 byla1759 µm. Nejširší zrno bylo 287,2µm široké. Průměrná velikost zrna byla 557 µm. 

 

 
 
 
Po izostatickém lisováni za tepla bylo opět provedeno pozorování mikrostruktury s pomocí 

SEM. Na obrázku 41 je vzorek TNM2 po HIP. Jsou zde opět vidět jednotlivé fáze, který byly 

detekovány v případě materiálu v litím stavu. Jedná se o fázi β (1), lamelární α2/γ oblasti (2), 

oblasti s výskytem fáze γ (3) a rovněž karbidy typuTi2AlC (4). 

Na obrázku 42 je vzorek TNM3 po HIP. Opět světlá oblast 1 je β, oblast 2 je lamelární fáze 

α2/γ a oblast 3 je tmavá γ fáze. 

 
 

Obr. 41: TNM2 po HIP – SEM. Obr. 42: TNM3 po HIP – SEM. 

Obr. 40: Struktura TNM4 po HIP, velikost zrn. 
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Na obrázku 43 je vzorek TNM4 po HIP. Světlá 

oblast 1 je β fáze, oblast 2 je lamelární fáze 

α2/γa tmavá oblast 3 je γfáze.  

 
Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

Oblast 3 - γ (nejtmavší oblast) 
 

 

 

 

Dílčí závěry 
Po izostatickém lisování za tepla došlo k mírným změnám v mikrostruktuře. Oproti SEM 

snímkům mikrostruktur slitin v litém stavu je zde lépe pozorovatelná lamelární oblast α2/γ, 

ostatní fáze (β a γ) je možno rovněž pozorovat. Velikost zrn po tomto způsobu zpracování 

bylo hodnocena pomocí OM i SEM, jak již bylo uvedeno. Opět je pozorovatelný rozdíl ve 

velikostech zrn zejména u slitiny TNM2 oproti TNM3 a TNM4. Průměrná velikost zrn u 

vzorku TNM2 byla 27 µm x 16 µm. Avšak většina zrn byla menší jak 17 µm x 17 µm jak je 

ukázáno na obrázku 39.Průměrná velikost zrn u vzorku TNM3 byla 20,3 µmx 19,3 µm. Ale 

většina zrna byla menších jak je vidět na obrázku 39. V případě HIP nedochází k výrazným 

změnám struktury, tudíž nebyla provedena analýza SEM pouze fotky s určením fází dle 

obrázku 41,42 a 43. 

8.4.Mikrostruktura po HIP + TZ 

V další fázi bylo provedeno dvoustupňové tepelné zpracování. Tepelné zpracování probíhalo 

v elektrické peci při teplotě 1425 °C a výdrži 15 minut, poté došlo k ochlazení na vzduchu na 

cca 500°C, dále ohřev na teplotu 1255 °C, s výdrží po dobu 1 hodiny. Nebyla použita 

ochranná atmosféra. Cílem tohoto tepelného zpracování bylo získat plně lamelární strukturu 

materiálu. Takováto struktura je nejvhodnější pro odolnost proti vysokoteplotnímu creepu 

těchto slitin. 

Obrázky 44, 45 a 46 uvádějí snímky mikrostruktur slitin TNM2, TNM3 a TNM4 po 

izostatickém lisování za tepla a tepelném zpracování, pořízené za pomocí optického 

Obr. 43: TNM4 po HIP – SEM. 
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mikroskopu. Po tomto způsobu zpracování byla opět orientačně hodnocena velikost zrn. 

Z přiložených snímků struktur je patrný odlišný charakter zrn, podobně jak bylo pozorováno 

v předchozích měřeních. Tedy je vidět výrazný rozdíl ve struktuře materiálu TNM2 oproti 

materiálům TNM3 a TNM4. 

Velikost největšího zrna u vzorku TNM2 

po HIP a tepelném zpracování z obrázku 

44 byla 241 µm. Průměrná velikost zrna 

byla 127,3µma dále se vyskytovala ještě 

zrna menší než 44,6 µm. 

 

 

 

 
 
Na obrázku 45 u vzorku TNM3 po HIP, 

byla velikost největšího zrna 144,7µm. 

Průměrná velikost zrn byla 68,3µm. a 

dále se pak ještě vyskytovala zrna menší 

než 31,9µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 45: TNM3 po HIPu a tepelném zpracování. 

        Obr. 44: TNM2 po HIP a tepelném zpracování. 



45 
 

V obrázku 46 u vzorku TNM4 po HIP, 

byla největší velikost zrna 2717,1µm 

dlouhého a širokého 325,7µm. 

Průměrná velikost zrn byla 561,7µm. 

Vyskytovala se i zrna menší než 89,1µm. 

 
 
 
 
 
 
 

Po tepelném zpracování bylo rovněž provedeno pozorování mikrostruktur s pomocí 

elektronového mikroskopu. V tabulce 9 je uvedeno průměrné chemické složení vzorku TNM2 

po HIP a tepelném zpracování po 3 náhodných odběrech v jednotlivých fázích. 

 
Tab. 9: Průměrné chemické složení vzorku TNM2 po 
HIP a TZ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

Oblast 3 - γ (nejtmavší oblast) 

Oblast 4 - karbid typuTi2AlC 

 

V tabulce 10 je uvedeno průměrné chemické složení vzorku TNM3 po HIP a tepelném 

zpracování po 3 náhodných odběrech v jednotlivých fázích. 

 

Oblast 4 – 
Karbid (Ti2AlC) 

Oblast 2 – 
Lamely α2/γ 

chem. 
prvek 

průměr 
hm% 

chem. 
prvek 

průměr 
hm% 

C 15,9 Al 33,1 
Al 24,0 Nb 7,7 
Nb 6,6 Mo 2,3 
Mo 1,2 Ti 56,9 
Ti 52,3 / / 
Oblast 3 – γ 

(tmavá oblast) 
Oblast 1 – β 

(světlá oblast) 
chem. 
prvek 

průměr 
hm% 

chem. 
prvek 

průměr 
hm% 

Al 35,0 Al 13,7 
Nb 7,9 Nb 17,8 
Mo 2,1 Mo 5,1 
Ti 55,0 Ti 63,4 

        Obr. 46: TNM4 po HIP a tepelném zpracování. 

Obr. 47: TNM2 po HIP a TZ – SEM. 
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Tab. 10: Průměrné chemické složení vzorku TNM3 po 
HIP a TZ. 

 
 Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

 Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

  Oblast 3 - γ (nejtmavší oblast) 

 
 
V tabulce 11 je uvedeno průměrné chemické složení vzorku TNM4 po HIP a tepelném 

zpracování po 3 náhodných odběrech v jednotlivých fázích. 

 
Tab. 11: Průměrné chemické složení vzorku TNM3 po 
HIP a TZ. 

 
Oblast 1 - β fáze (světlá oblast) 

Oblast 2 - α2/γ (lamelární oblast) 

Oblast 3 - γ (nejtmavší oblast) 

 

 

Oblast chem. 
prvek Al Nb Mo Ti 

Oblast 3 – 
γ(tmavá 
oblast) 

průměr 
hm% 34,2 8,8 2,5 54,5 

Oblast 2 -
α2/γLamely 

průměr 
hm% 32,4 8,2 2,3 57,1 

Oblast 1 -  
β (světlá 
oblast) 

průměr 
hm% 25,3 9,9 7,2 57,6 

Oblast chem. 
prvek Al Nb Mo Ti 

Oblast 
3 – γ  

(tmavá 
oblast) 

průměr 
hm% 33,45 9,39 2,33 54,83 

Oblast 
2 - 

α2/γ 
Lamely 

průměr 
hm% 31,12 9,18 2,83 56,88 

Oblast 
1 - β 

(světlá 
oblast) 

průměr 
hm% 25,51 10,4 8,48 55,6 

Obr. 48: TNM3 po HIP a TZ – SEM. 

Obr. 49: TNM4 po HIP a TZ – SEM. 
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Dílčí závěry: 
Při pozorování snímků mikrostruktur materiálu po HIP a TZ jsou patrné významné rozdíly 

oproti litému stavu. Z hlediska orientačního stanovení velikosti zrn, je zde situace obdobná, 

jako v předchozích kapitolách. Je možno vidět výrazný rozdíl v charakteru zrn u slitiny 

TNM2 v porovnání se slitinami TNM3 a TNM4. Velikosti zrn a charakter zrn korelují 

s prací[43]. Při pozorování snímků ze SEM je vidět rovněž podstatné rozdíly v porovnání 

s materiálem ve stavu po odlití. Je možno vidět, že velmi významně přibylo množství 

lamelárních oblastí α2/γ. Karbidická fáze se opět vyskytuje pouze u slitiny TNM2. Je tedy 

možno konstatovat, že jeden z cílů práce – příprava lamelární struktury – byl dosažen. 

8.5. Měření mechanických tvrdostí slitin 

Měření tvrdosti bylo provedeno metodou dle Vickerse při zatížení 10kg.Norma ČSN EN ISO 

6507-1 uvádí postup a sjednocení probíhajícího testu měření tvrdosti. Metoda spočívá ve 

vnikání indentoru do zkoumaného vzorku po dobu 20 sekund. Jako indentor se používá 

čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136 °. Po vniknutí indentoru do vzorku se měří obě 

délky uhlopříček vtisknutého jehlanu. Na základě provedených testů na stolním analogovém 

mikrotvrdoměru, tj. 8 vpichů po celém průřezu, avšak minimálně 2 mm od kraje na každém 

vzorku. Pro každý vzorek byly vytvořeny tři tabulky. Tabulka 12 uvádí výsledky měření pro 

vzorky TMN2, TNM3 a TNM4 slitiny v litém stavu, již po přepočtu na hodnotu HV(10). 
 

Tab. 12: Výsledky stanovení tvrdosti pro slitiny TNM v litém stavu. 

Vzorek/Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr Směrodatná 
odchylka 

TNM2 403 
HV 

373 
HV 

363 
HV 

382 
HV 

388 
HV 

395 
HV 

388 
HV 

357 
HV 

381,1 
HV 14,7 

TNM3 408 
HV 

412 
HV 

421 
HV 

409 
HV 

404 
HV 

416 
HV 

420 
HV 

410 
HV 

412,5 
HV 5,6 

TNM4 413 
HV 

360 
HV 

465 
HV 

433 
HV 

387 
HV 

417 
HV 

428 
HV 

438 
HV 

417,6 
HV 30,2 

 

Tabulka 13 uvádí hodnoty tvrdosti měřeny metodou Vickerse HV(10) ve stavu po 

izostatickém lisování za vysokých teplot. 
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Tab. 13: Výsledky stanovení tvrdosti pro slitiny TNM po HIP. 

Vzorek/Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr Směrodatná 
odchylka 

TNM2 (HIP) 398 
HV 

403 
HV 

397 
HV 

392 
HV 

392 
HV 

390 
HV 

394 
HV 

443 
HV 401,1 HV 16,3 

TNM3 (HIP) 425 
HV 

407 
HV 

418 
HV 

402 
HV 

409 
HV 

443 
HV 

402 
HV 

407 
HV 414,1 HV 13,2 

TNM4 (HIP) 415 
HV 

438 
HV 

398 
HV 

415 
HV 

417 
HV 

438 
HV 

420 
HV 

418 
HV 419,9 HV 12,2 

 

A tabulka 14 uvádí hodnoty tvrdosti měřeny metodou Vickerse HV(10) ve stavu po HIP a 

tepelném zpracování. 
 

Tab. 14: Výsledky stanovení tvrdosti pro slitiny TNM po HIP a tepelném zpracování. 

Vzorek/Měření 1 2 3 4 5 6 7 8 Průměr Směrodatná 
odchylka 

TNM2 (HIP+TZ) 413 
HV 

415 
HV 

400 
HV 

421 
HV 

418 
HV 

422 
HV 

423 
HV 

409 
HV 

415,1 
HV 7,3 

TNM3 (HIP+TZ) 420 
HV 

409 
HV 

422 
HV 

415 
HV 

418 
HV 

414 
HV 

418 
HV 

425 
HV 

417,6 
HV 4,7 

TNM4 (HIP+TZ) 423 
HV 

410 
HV 

423 
HV 

437 
HV 

437 
HV 

413 
HV 

410 
HV 

418 
HV 

421,4 
HV 10,2 

 

 
Obr. 50: Graf průměrných hodnot mikrotvrdosti měřené metodou Vickers. 
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Dílčí závěr 
Vzorek TNM4 po HIP a tepelném zpracování vykazoval nejvyšší průměrnou hodnotu tvrdosti 

ze všech devíti vzorků, a to v průměru 421,4 HV za osm vniknutí po téměř celém průřezu 

vzorku. Naopak vzorky TNM2 – vzorek v litém stavu vykazoval nejnižší průměrnou hodnotu 

po 8 vniknutích a to 381,1 HV. Rozdíl mezi vzorky v litém stavu, po HIP a po tepelném 

zpracování můžeme vidět na obrázku 50, kde mikrotvrdost narůstá a to souvisí se změnou 

mikrostruktury. 
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9.    Závěr 

Tato práce měla za úkol analýzu mikrostruktury speciální titanové slitiny typu TNM. 

S úspěchem byla připravena série slitin v litém stavu, po HIP a po tepelném zpracování. 

Pomocí metody indukčního tavení se podařilo připravit materiály s různým obsahem uhlíku. 

Různý obsah uhlíku byl detekován v tabulce 5. Chemické složení je u všech stejné, jelikož byl 

použit stejný výchozí materiál. Je možno konstatovat, že příprava slitiny proběhla úspěšně a 

nebyly pozorovány žádné větší problémy. Slitiny byly metalograficky zpracovány a bylo 

provedeno studium mikrostruktury v litém stavu, dále ve stavu po HIP a ve stavu po tepelném 

zpracování. Z přiložených výsledků a závěrů je patrné, že v litém stavu je možno pozorovat 3 

druhy fází a jednoho vzorku TNM2 navíc karbid typuTi2AlC na obrázku 29. Je také možno 

vidět dvě podobné struktury TNM3 a TNM4 z obrázku 30 a 31. Dále bylo provedeno SEM 

pozorování a bylo zjištěno, že se vyskytují ve vzorcích 3 fáze, jak je vidno na obrázku 35 a je 

to lamelární oblast α2/γ, tmavá oblast γ a světlá oblast β. 

U HIP vzorky změnily vůči litému stavu velikost zrn na obrázcích 38, 39 a 40, a také 

charakter struktury kde jsou více lamelární, jak prokázalo SEM z obrázků 41, 42 a 43. 

Při pozorování snímků mikrostruktur materiálu po HIP a TZ jsou patrné významné rozdíly 

oproti litému stavu. Z hlediska orientačního stanovení velikosti zrn, je zde situace obdobná, 

jako v kapitolách 8.2 a 8.3. Je možno vidět výrazný rozdíl v charakteru zrn u slitiny TNM2 

v porovnání se slitinami TNM3 a TNM4. Velikosti zrn a charakter zrn korelují s prací [43]. 

Při pozorování snímků ze SEM je vidět rovněž podstatné rozdíly v porovnání s materiálem ve 

stavu po odlití. Je možno vidět, že velmi významně přibylo množství lamelárních oblastí α2/γ. 

Karbidická fáze se opět vyskytuje pouze u slitiny TNM2. Je tedy možno konstatovat, že jeden 

z cílů práce – příprava lamelární struktury – byl dosažen. 

Měření mechanických tvrdostí dopadlo úspěšně a důkazem je vzorek TNM4 po HIP a 

tepelném zpracování, který vykazoval nejvyšší průměrnou hodnotu tvrdosti ze všech devíti 

vzorků, a to v průměru 421,4 HV za osm vniknutí po téměř celém průřezu vzorku. Naopak 

vzorky TNM2 – vzorek v litém stavu vykazoval nejnižší průměrnou hodnotu po 8 vniknutích 

a to 381,1 HV. Rozdíl mezi vzorky v litém stavu, po HIP a po tepelném zpracování můžeme 

vidět na obrázku 50, kde je vidět nárůst mikrotvrdosti, je to patrno také i z obrázků SEM 47, 

48 a 49, kde je viditelný výrazný rozdíl v mikrostrukturách. 
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Seznam zkratek: 
 
Zkratka Anglický název   Český název 

TNM  Alloy Ti-43,5Al-4Nb-1Mo-0,1B Slitina Ti-43,5Al-4Nb-1Mo-0,1B 

TZ  Heat Treatment   Tepelné zpracování 

SEM  Scanning Electron Microscopy Skenovací elektronová mikroskopie 

HV  Vickers Hardness number  Hodnota tvrdosti podle Vickerse 

HIP   Hot  Isostatic Pressing  Izostatické lisování za vysokých tepl ot 

PAM  Plasma Arc Melting   Obloukové tavení plasmou 

EBM   Electron Beam Melting  Tavení elektronovým paprskem 

VAR   Vacuum Arc Melting   Přetavování obloukem ve vakuu 

ISM  Induction Skull Melting  Indukční tavení ve studeném kelímku 

VIR  Vacuum Induction Remelting Vakuové indukční přetavení 

VIM  Vacuum Induction Melting  Vakuové indukční tavení v keramických                           

kelímcích 
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